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I november 2001 udsendte CCPS den første udgave af Process Safety
Beacon (1) og sendte den til et par hundrede modtagere. Siden da er der
udsendt 180 sikkerhedsmeddelser for fabrikspersonale (Kopier er frit tilgængelige på www.sache.org). Distributionen er nu oppe på over 38,000
modtagere på den direkte mailing liste, og disse modtagere kan frit dele
Beacon med deres medarbejdere. Totalt er der formodentlig flere hundrede
tusinde, der læser med hver måned. Beacon bliver idag oversat til mere
end 25 sprog af en gruppe af dedikerede frivillige oversættere, som bruger
deres fritid til at fremme processikkerheden over hele verden.
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I 2016 var der to Beacons, der fokuserede på uheld, som gentog sig – i
februar, om brande i tanke, der blev overfyldt med brandbare stoffer (2),
og i maj om ammoniumnitrat eksog
3
plosioner (3). Disse uheld er eksempler på begivenheder, som vi håber
Beacon kan hjælpe med at forhindre.
Lær fra de uheld, der er sket andre
steder, så du ikke behøver at lære det
på den hårde måde ved at have et
tilsvarende uheld i dit anlæg eller
fabrik !.
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Vidste du at ?
 Beacon er skrevet for procesoperatører,
vedligeholdelsesfolk og andet personale
direkte involveret med den daglige gang i
procesanlæg. Beacon fokuserer på de ting,
som de kan se, og på de tiltag de kan gøre
indenfor deres arbejdsområde og -ansvar.
 Vi ved, at mange ingeniører, kemikere, andet teknisk personale og lederne også læser
Beacon, og forhåbentlig lærer de også noget
nyt. Imidlertid er Beacon ikke skrevet for
dem. Du vil ikke finde forslag såsom “lav
processen om”, “udskift udstyret,” eller
“følg Standard XYZ” i “Hvad kan du gøre”
sektionen.
 Du kan frit dele Beacon med dine arbejdskollegaer, enten som papirkopier eller som
computer filer.

Hvad kan du gøre ?
 Når du læser Beacon, tænk på hvad du kan lære af det, også selvom det omhandler et uheld, der skete i et anlæg meget forskelligt
fra dit. F. eks. omhandlede september 2016 Beacon en brand ombord et skib. De fleste af Beacons læsere arbejder ikke på skibe,
men beskeden var vigtigheden af at håndtere forandringer (Management of change = MOC), som gælder for alle anlæg og udstyr.
 Der er begrænset plads i et Beacon og det kan ikke indkludere alle
de vigtige læresætninger fra et uheld. Tænk på andre ting du kan
lære fra uheldet og brug f. eks. Internettet til at søge flere oplysninger om det specifikke uheld eller andre tilsvarende uheld.
 Hvis du arbejder i en fabrik med et godt processikkerhedsprogram, sker der formodentlig ikke mange uheld. Så bliver man
nemt for sikker på, at der aldrig kan ske noget. Brug Beacon til at
minde alle om, hvad der kan ske, hvis I ikke gør alle de ting, som
er krævet af jeres anlægs eller fabriks processikkerhedssystem.
 Læs februar 2008 udgaven af Beacon (findes på dansk) om hvordan du kan bruge Beacon, som er tilgængelig på www.sache.org.
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